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Dois novos projetos de ensino em 2021/2022
Mestrado em Sociologia do
Género e da Sexualidade
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Inédito na academia em Portugal, o Mestrado em Sociologia do Género e da Sexualidade tem um enfoque na análise crítica dos fenómenos
sociais sob o prisma da epistemologia dos estudos do género e da sexualidade. Neste curso, os estudantes serão convidados a pensar estratégias de intervenção que promovam o respeito pela diversidade humana,
o exercício de uma cidadania plena e, em particular, a eliminação da
discriminação baseada no género e na orientação sexual.
Organizado em dois anos letivos, o plano de estudos prevê a realização de oito unidades curriculares no primeiro ano, como Género, Comunicação e Linguagem, Políticas da Sexualidade e Cidadania, Género,
Feminismo e Movimentos Sociais, e Género, Trabalho e Emprego. No
segundo ano, os estudantes poderão preparar uma Dissertação ou um
Trabalho de Projeto, ou ainda realizar um Estágio.
Promovido pelo Departamento de Sociologia do ICS, este Mestrado
abre no próximo ano letivo com 20 vagas. 

Mestrado em
Media Arts
Com uma proposta de formação no cruzamento entre arte, comunicação e tecnologia digital, o Mestrado em Media Arts é um curso
especialmente orientado para licenciados em Artes Visuais, Artes
Plásticas, Artes Performativas, Música, Multimédia, Audiovisual,
Design e Ciências da Comunicação. Este projeto de ensino está
articulado com Braga Cidade Criativa da Unesco em Media Arts e
com o gnration.
Da responsabilidade do Departamento de Ciências da Comunicação do ICS, o plano de estudos conta com a colaboração da Escola
de Engenharia e da Escola de Arquitetura. Com três semestres
letivos, este curso prevê um conjunto de unidades curriculares de
caráter laboratorial e experimental, de Arte Sonora, Imagem em
Movimento e Media Arts.
O curso tem disponível para o ano 2021/2022 um total de 25
vagas. 
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PESSOAS

AGENDA
Provas de Doutoramento
SOCIOLOGIA

Francisco Manuel Gina
“Estado, desemprego e mulheres
em Angola: O caso das vendedoras
de rua de Luanda”
7 de junho de 2021
CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO

Cristiane Venâncio de Oliveira
Martins
“As políticas de comunicação nas
organizações públicas: um olhar
sobre as universidades federais
brasileiras”
14 de junho de 2021

Novo diretor da Unidade Cultural
Casa do Conhecimento é professor do ICS
José Gabriel Andrade foi nomeado diretor da Casa
do Conhecimento da Universidade do Minho. Designado por Despacho Reitoral (RT-48/2021, de 14 de
maio), o novo responsável por esta Unidade Cultural
é Professor do Departamento de Ciências da Comunicação e membro do CECS.
De acordo com o regulamento, “a Casa do Conhecimento tem por missão contribuir para aprofundar a
ligação e articulação da UMinho com a sociedade e
as comunidades, aproximando a instituição dos cidadãos, por via da cooperação protocolada com os
municípios, reconhecendo-se a centralidade do papel
destas entidades em matéria educativa e cultural”.

ICS prepara
Verão no Campus
O Gabinete de Comunicação e Extensão e o Conselho
Pedagógico estão a preparar,
em parceria com as direções
dos cursos de 1º ciclo, o programa de acolhimento aos
participantes da iniciativa
“Verão no Campus”. A edição
deste ano, agendada para os
dias 20, 21, 22 e 23 de julho,
deverá decorrer de modo
presencial, embora com um
número limitado de estudantes do ensino préuniversitário. 

Da rede Casas do Conhecimento da Universidade do
Minho fazem parte vários municípios da região Norte
de Portugal, que se articulam para sensibilizar e envolver o cidadão em desafios como a inovação, a
aprendizagem, a criatividade, a experimentação tecnológica e o conhecimento. 

Direção do Departamento de Geografia
António Bento Gonçalves é o novo diretor do Departamento de Geografia.
Sucedendo a Virgínia Teles, que tinha sido substituída pela diretora interina
Paula Remoaldo, o docente entregou, entretanto, a António Vieira o cargo
de diretor da Licenciatura em Proteção Civil e Gestão do Território, que
ocupava desde o lançamento do curso, em 2018. 

Direção do CECS
Os investigadores integrados do CECS reelegeram Moisés de Lemos
Martins para o cargo de Diretor desta unidade de investigação. Em escrutínio presencial, a Direção, que integra também Teresa Ruão, do Departamento de Ciências da Comunicação, e Emília Araújo, do Departamento de
Sociologia, foi eleita, no dia 19 de maio, com 32 votos. 

PUBLICAÇÃO

ICS lança chamada a pós-graduandos para livro
sobre Sociedade e Conhecimento
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Com o objetivo de promover a disseminação de
produções de estudantes de doutoramento do Instituto, o livro Sociedade e Conhecimento será o primeiro de uma série anual que o ICS inicia em 2021.
Organizada em torno de um tema amplo, a obra
visa reunir contributos de alunos dos seis programas doutorais. O convite para apresentação de
propostas—que podem ser submetidas até 30 de
setembro—pretende dar visibilidade a investigações
em curso, agregando a diversidade disciplinar das
Ciências Sociais.

Edição gráfica e de conteúdos: Madalena Oliveira e Marta Barbosa

Os contributos podem ter a forma de capítulo ou
de recensão e ter a coautoria da equipa de orientação científica do estudante. Todas as submissões
serão objeto de revisão de pares.
O manuscrito será publicado em janeiro de 2022.
De acordo com a chamada a divulgar em breve, para
esta edição “apela-se a propostas em torno de temas
sugeridos pelos múltiplos e complexos encontros e
desencontros históricos, geográficos, sociológicos e
culturo-comunicacionais entre Sociedade e Conhecimento”. 
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